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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil na
kuligu z dyskoteką w stylu FOLK z DJ Janosikiem!
Zabawa taneczna z D.J. Janosikiem, dyskoteka w stylu FOLK + karaoke. Od kilku lat istnym hitem jest
organizacja kuligów z dyskoteką w stylu FOLK. IMPREZA NAWET DO BIAŁEGO RANA!!! HEJ!

Polecamy organizację dyskoteki w stylu FOLK z DJ Janosikiem podczas kuligu! Muzyka mechaniczna, góralska,
folkowa, dyskotekowa w bardzo dobrej aranżacji połączona z żywiołowym prowadzeniem dostosowanym do oczekiwań klienta.
Idealna opcja dla kuligowiczów, którzy chcą znacznie przedłużyć swoją imprezę w jednej z naszych zbójnickich kolib w górach.
Zorganizujemy dla Was dyskoteki, dancingi, wieczorki taneczne, urodziny, imieniny, wieczory kawalerskie
i inne uroczystości firmowe itp. Posiadamy profesjonalne systemy nagłośnieniowe wysokiej skuteczności mogące obsłużyć
widowiska i dyskoteki do dwóch tysięcy osób na raz. Ponadto do prowadzenia różnych eventów czy dyskotek posiadamy
oświetlenie: skanery, lasery, głowy LED, bezprzewodowe mikrofony. Polecamy usługi muzyczne naszego DJ Janosika! Nasz
DJ ubrany jest w bardzo oryginalny zbójnicki mundur folkowy i przy okazji rewelacyjnie radzi sobie z prowadzeniem dyskotek
w zbójnicko – góralskiej aranżacji. W trakcie dyskoteki możemy zorganizować dla Was Karaoke! Zabawa podczas której chętni
śpiewają do przygotowanego podkładu muzycznego znane przeboje. Gwarantujemy szeroki wybór piosenek w języku polskim
i angielskim. SUPER OŚWIETLENIE DYSKOTEKOWE!!! PROFESJONALNE NAGŁOŚNIENIE!!! ZABAWA PO KULIGU!!!

Cena: od 700 zł
Chcesz zobaczyć jak wyglądają nasze kuligi? Nie ma sprawy! Zapraszamy do oglądnięcia naszych zdjęć i filmów.
Zobacz zdjęcia z naszych kuligów
Zobacz zdjęcia kapeli góralskiej Karpackie Zbóje
Zobacz zdjęcia z naszych innych imprez
Zobacz filmy z naszych kuligów i innych imprez

Rezerwacja zbójnickiej degustacji: Zamówienia można składać kontaktując się z nami:
e-mail: biuro@janosik.info Tel/fax. 33 475 96 52, 609 789 879, 606 786 213
www.janosik.info www.kuligi.beskidy.com.pl www.zielonekuligi.pl
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